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ן 9 6 ו - א ״ כ ש  חוק למניעת מפגעים, ת

ב כ י ר ל כ יהום אוויר מ ת ז ע י נ ר מ ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 5 ו־18 לחוק למניעת מפגעים, תשכ״א—1961
 אנו מתקינים תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות למניעה מפגעים (זיהום אוויר מכלי־רכב), תשכ״ג—1963 2
 (להלן — התקנות העיקריות), בפסקה (4), בסופה יבוא ״ובמנוע דיזל — שמיד לפגי
 אותה בדיקה היתה מערכת ההזרקה חתומה במגופת עופרת כשהיא מכוונת בהתאם

 להוראות היצרן במקום •ובצורהיכאמור בתקנה 5א״.

 2. אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״«גופ»עי*י» 5א. לא ינהג אדם בכל דרך בכלי־רכב בעל מנוע דיזל אלא אם
 מערכת ההזרקה חתומה במגופת עופרת כשהיא מכוונת בהתאם להוראות
 היצרן; מקומות:התקנת המגופות וצורתן יקבע מנהל אגף הרכב ושירותי,

 תחזוקה במשרד התחבורה בהודעה ברשומות.

 5ב. לא יתקין אדם, שלא בתהליך ייצור המנוע, לכלי רכב בעל מנוע
 דיזל מגופת עופרת לנעילת מערכת ההזרקה של המנוע ולא יסיר
 מגופה כאמור ממערכת ההזרקה אלא אם הוא בוחן מורשה לפי תקנות
 אלה או אם הורשה לכך, לצרכי תיקונים, מאת מנהל אגף הרכב ושירותי

 תחזוקה במשרד התחבורה.

 5ג. לא יבוצע תיקון במנוע דיזל של כלי רכב המחייב הסרת מגופת
 העופרת, כאמור בתקנה 5א, אלא אם המורשה לכך לפי תקנות אלה רשם
 ואישר בחתימתו ובחותמתו את מהות התיקון ואת התאריך ואת השעה
 של ביצועו בטופס תיקונים, אשר את צורתו והפרטים שייכללו בו

 קבע מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה.

 5ד. על אף האמור בתקנה 2(4) לא תתקבל תעודה של בוחן מורשה
 כראיה לענין אותה תקנה אלא אם הוכיח הנאשם, על ידי הצגת טופס
 התיקונים שהוצא כאמור בתקנה 5ג, שבין המועד של ביצוע העבירה
 לבין המועד לעריכת מבחן הרטרידג׳ לא בוצע כל תיקון במנוע של ׳כלי־

 הרכב שחייב הסרת מגופת העופרת של מערכת ההזרקה.״

 התקנת ה«גו8ה
 והפרתה ,

 טופפ מי?וניפ

 הצגת פו9פ
 תיי,וניפ

 תיקון תקנה 2

 הופפת תקנות
 5א עי 5ד

 3. תחילתן של תקנות אלה היא בתום ששה חדשים מיום פרסומן ברשומות.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי־רכב) (תיקון),
 תשל״ב—1972״.

 תחייה

ב ו ט ־ ם ר ש ו ק ט י  ו
 שר הבריאות

 ז׳ באדר תשל״ב (22 בפברואר 1972)1
 (חמ 7677)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים •

 1 ס״ח 332, תשכ״א, עמ׳ 58.

 2 ק״ת תשכ״ג, עמי 1794; תשכ׳׳ד,, עמ׳ 1685; תשכ״ו, עמ׳ 2595.

 790 קובץ התקנות 2821, א׳ בניסן תשל״ב, 16.3.1972



 חוק הכיסוח הלאומי [נוסח משולג], תשכי׳ח-968ז
ה ד ו ב ע י פגיעה ב ח מפנ ו ט י ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 160 ך242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח—1968 י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת הראשונה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), מיקוו הינופ־ה
ר הראש״ה ו ע י ש  תשי״ד—21954,^בעמודה׳״שיעור דמי.הביטוח ב־% משכר ׳העבודה״; במקום ה

 המצויין להלן בטור א׳ יבוא השיעור שצויין לצדו בטור ב׳:
 טור, ג׳

 השיעור החדש
.  , טור אי

 השיעור הנוכחי

1.7 1.6 
2.1 1.9 
2.2 2.0 
2.2 2.1 
2.6 2.3 
2.9 2.5 
3.3 2.8 
3.5 3.0 
3.9 3.3 

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972). תחי?
פ ש  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון), ״

 תשל״ב—1972״.

 י״ג באדר תשל״ב (28 בפברואר 1972) י ו ם ף א ל מ ו ג י
מ 75034< שר העבודה ח ) 

 1 סייח תשכ״ח, עמי 108.

 2 ק״ת תשי״ד, עני׳ 650; תש״ל, עמי 1741.

 חוק דשות הנמלים, תשכ״א-1961
 פקודת הנמלים [נוסח חדש], חשלי׳א-1971

ט י י ש רותים לכל ת שי רו ר אג ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20(ב) ו־21(ב) לחוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961/
, אני מתקין תקנות אלה:  וסעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א—21971

, בסופה יבוא: מי5ןמתקנה2  1. בתקנה 2 לתקנות הנמלים (אגרות כלי שיט), תשכ״ו—1966 3
 ״בתוספת של 20% ובלבד שהתוספת כאמור לא תחול לגבי אגרה המשתלמת לפי

 תקנה 2א״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (אגדות לכלי שיט) (תיקון), תשל״ב—1972״. השפ

 כ״ה בשבט תשל״ב (10 בפברואר 1972) ש מ ע ו ן פ ר ס
) שר התחבורה a n 7 5 5 3 1 7 ) 

 1 ס״ח תשכ״א, עמ׳ 145.

:דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמי 443. 2 

 3 ק״ת תשכ״ו, עמי 888¡ תשב״ו, עמ׳ 1932¡ תש״ל, עמ׳ 849; תש״ל, ע«׳ 1331.

 קובץ התקנות 2821, א׳ בניסן תשל״ב, 16.3.1972 791



 חוק דשות הנמלים, משפ״א- 1961

 פקודת הנמלים [מסח חדש], תשל׳יא־- 1971

ב ״ ל ש ם ת ת יצוא הדרי נ ו ע ם ב י נ ע ט ל מ ה ש נ טעי ה ו ק י ר ה פ ר ד ס ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(ב) לחוק רשות הנמלים, תשכ״א—1961 י, ולפי סעיף
, ולאחר התייעצות עם רשות הנמלים,  61 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א—21971

 אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תק־ה 5 1. בתקנה 5 לתקנות הנמלים (הסדרת פריקה וטעינה בעונת יצוא הדרים תשל״ב),
, במקום ״ד׳ בניסן תשל״ב (19 במרס 1972)״ יבוא ״ז׳ בתמוז תשל״ב  תשל״ב—1971 3

 (19 ביוני 1972)״.

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (הסדרת פריקה וטעינה בעונת יצוא הדרים
 תשל״ב)(תיקון מס׳ 2), תשל״ב—1972״.

 כ״ז באדר תשל״ב (13 במרס 1972) ש מ ע ו ן פ ר ס
 >חמ 755352< שד התחבורה

 1 ס״דו תשכ׳׳א, עמ׳ 145.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ׳ 443.

 י ק׳׳ת 2786, תשל׳׳ב, עמי! 417.

 חוק הסיס, 1927

ס י ר רשיונות לעובדי ט ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 ולפי פסקה 2 לתוספת ה׳ לחוק הטיס, 11927,
,  ופסקה 3 לתוספת הראשונה לדבר המלך על הטיס במושבות (הטלת חוקים), 1937 2

 אני מתקין תקנות אלה:

־ ־ ־  ״״,״• ״,,״• 1. בתקנה 106 לתקנות. הטיס (רשיונות לעובדי טיס), תשט״ז—1956« (להלן

 6י" התקנות העיקריות), אחרי ״מלאו לו עשרים ואחת שנה״ יבוא ״ואם הוסמך בחיל האויר

 הישראלי כבקר או כפקח — מילאו לו תשע עשרה שנה״.

 2. בתקנה 108 לתקנות העיקריות —

 (1) בתקנת משנה (א) —

 (א) בסוף פסקה (2), במקום הנקודה יבוא פסיק ואחריו ״או״;

 (• אחרי פסקה (2) יבוא:
 ״(3) לפחות ששה חדשים של שירות, להנחת דעתו של השר, כעוזר
 לבקר או לפקח בחיל האויר הישראלי, אם הוסמך בחיל האויר הישראלי

 כבקר או כפקח, הכל בתנאים שקבע השר.״;

 1 חוקי א״י, כרך ג׳, עמ׳ 2551¡ ס״ח 33, תש״י, עמ׳ 73.

 2 ע״ר 1937, תוס׳ 2, עמ׳ 563.

 3 ק׳׳ת 615, תשט״ז, עמ׳ 913; ק״ת 2800, תשל״ב, עמ׳ 590.

¡wpíi תיקזז 
168 
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 (2) בסוף תקנת משנה (ב) יבוא ״או בחישוב ששת החדשים לפי תקנת משגה
 (א)(3)״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס) (תיקון מם׳ 2),
 תשל״ב—1972״.

ס ר ן פ ו ע מ  ט״ו באדר תשל״ב (1 במרס 1972) ש
 >חמ <552י< שר התחבורה

 פקודת בתי הסוהד [מסח חדש], תשל״נ-1971

ם י ר י ס ל א ם ש ק ש ל מ ו פ י ר ט ב ד ת ב ו נ ק  ת

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 113 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל״ב—1971 ג
 אני מתקין תקנות אלה:

 1« במקום תקנה 56 לתקנות בתי הסוהר, תשכ״ז—1966 *, יבוא:

 ״ענזדת״יסיפ 56. (א) תיד ששת החדשים שלפני תום שני שלישים ממאסרו של
ז אסיר שנידון למאסר שנתיים או יותר, רשאי הנציב ליתן לו היתר לצאת ו י ח י י 8 

 לעבודה שיש עמה תמורה, מחוץ לתחומי בית הסוהר, ללא ליווי צמוד
 (להלן — עבודת שיקום).

 (ב< הנציב רשאי ליתן היתר לצאת לעבודת שיקום לאסיר
 שנידון למאסר שנתיים או יותר ולא יצא לעבודת שיקום בהתאם לתקנת
 משנה (א) חוד ששה חדשים שלפני תום ריצוי כל תקופת המאסר אשר

 לה נדון.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הסוהר (תיקון), תשל״ב—1972״.

 ט״ו באדר תשל״ב (1 במרס 1972) ש ל מ ה ה ל ל
 נחמ 77013) . שר המשטרה

 1 דיני מדינת ישדא׳ו, מסח חדש, חשל״ב, עמי 459.

 2 ק״ת תשכ״ז, עמי 1064; תשכ״ט, '«פ׳ 2056; תשל״א, עמי 816.

 קובץ זןיזקנמ* 2821, א׳ גניסן תשל״ב, 16.3.1972



 פקודת מס הכנסה

 חוק היסל כסחון, תשכ״ז- 967 1

 חוקנדלווה בסחון, תשל״א-1971

ת ר ו כ ש מ ר ניכוי מ ב ד ן ב ו ח ט ן ומילווה ב ו ח ט ל ב ט י , ה ה ס נ כ ס ה ת מ ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164, 166 ו״243 לפקודת מם הכנסה 1 (להלן —
, וסעיפים 10 ו־15־לחוק מילווה  הפקודה), סעיפים 7 ו־9 לחוק היטל בטחון, תשכ״ז—1967 2

, אני מתקין תקנות אלה:  בטחון, תשל״א—31971

 תיל,מ התיפפת J בתוספת השניה לתקנות מס הכנסה, היטל בטחון ומילווה בטחון (ניכוי ממשכורת),

ה תשל״א—1971*׳ אחרי ״החל מחודש אפריל 1971״ יבוא ״ועד לחודש דצמבר 1971״, י נ ש  ה

 ובסופה יבוא ״הסכום הפטור ממס מכל משכורת המשתלמת החל מחודש ינואר 1972
 יהיה כדלקמן:

18.237%̂ מכל לירד, עד 817 לירות לחודש;  

 22.156% מכל לירה שבין 818 לירות לבין 1086 לירות לחודש.״

 השפ 2. . לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה, היטל בטחון ומילווה בטחון (ניכוי
 ממשכורת) (תיקון), תשל״ב—1972״.

 כ״א באדר תשל״ב (7 במרס 1972) פ נ ח ס ס פ י ר
) שר האוצר ד 2 3 1 מ 6 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120¡ ס״ח תשל״א,עמ׳ 104.

י ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 71; תש״ל, עמי 30. 2 

 3 ס״ח תשל״א, עמ׳ 73.

 * ק״ת תשל״א, עמי 740.

 פקודת מס הכנסה

ת ו מ ד ק מ ת שיעורי ה ל ד ג ר ה ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 179 לפקודת מס הכנסה, אני מצווה לאמור:

 הגדלת שיעורי. 1. שיעורי המקדמות החדשיות שיחיד חייב לשלם לפי סעיף 175 לפקודה, ושיעורי
* המקדמות הרבע־שנתיות שחבד־בני־אדם חייב לשלם לפי סעיף 176 לפקודה, יוגדלו — י י מ י ־ ־ מ  ה

 (1) , ב־35% אם השנה הקובעת היא עד שנת המם 1969 ;
 (2) ב־15% אם השנה הקובעת היא שנת המס 1970.

 תחולה 2. תחולתו של צו זה .היא לגבי מקדמות שחייבים לשלמן על חשבון המס לשנת

 המס 1972.

 השפ 3, לצו זה ייקרא ״צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), תשל״ב—1972״.

ו י פ ס ס ח נ  י״ד באדר תשל״ב (29בפברואר 1972) פ
 >ח« 723136) שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמ׳ 120; ס״ח תשל״א, עמ׳ 104.
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 חוק לימוד חובה, תשייט-1949

ת ו י מ ו ק יות חינוך מ נה על״ידי רשו ו ת ארנ ל ט ר ה ב ד  צו ב

, ולאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק לימוד חובה, תש״ט—1949 ג
 עם שר הפנים׳ אני מצווה לאמור:

 1. ..״רשות החינוך המקומית בכל כפר מן הכפרים המפורטים בתוספת׳ מוסמכת להטיל
 על תושבי השטח שהוא תחום שיפוטה (להלן — תושבים) ולגבות מהם ארנונה לכיסוי

 ההוצאות הכרוכות במילוי החובות המוטלים עליה לפי החוק.

 2. הארנונה תשולם לתקופה המתחילה ביום י״א באלול תשל׳׳א (1 בספטמבר 1971)
 והמסתיימת ביום כ״א באלול תשל״ב (31 באוגוסט 1972) מאת כל אדם שהיה בתקופה
 האמורה תושב בן 18 ומעלה והחזיק כבעל או כשוכר *דירה׳ בעסק, במכונית׳ בטרקטור
 או בבהמה כמפורט בתוספת, בשיעור הנקוב בה בצד שמו של כל כפר, ולגבי תושבי
 הכפרים דייר־חנא וכאבול — גם בשיעור השווה לסכום המס .המגיע ממנו בהתאם לחוק

 מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ״א—21961׳ בעד אותה תקופה.

 3. ; מועדי תשלום הארנונה תקבע כל רשות חינוך מקומית לגבי השטח שבתחום
 שיפוטה.

 4. לצו זה ייקרא ״צו לימוד חובה (ארנונה), תשל״ב—1972״.

 תוספת

 לכל
 •:׳. 'בהמה י י

 לכל
 מכונית

 או טרקטור

 לכל תנות,
 בית קפה
 או עסק

 לכל
 אוהל

 לכל •
 צריף

 לכל חדר
 מסוג
 אחר

 להל חדר
 המקורה

 שש הכפר בטון

ת ו ר י ל  ד׳ ס כ ו ם ב

 שש הכפר

 אבו קרינאת —.10
 אבו רוקייק —.10
 אבו ג׳וייעד (תל־אלמלח) —.10

 אום אלקוטוף —.10 —.10
 אכסיפה אבו רביעה —.15

נה —.5 . —.5 —.5 י  מעי
 אלביענה —.15 —.10 —.20 —.20
׳ —.10 —.10 —.10 י ר .- י  ביר אלמכסו

 ברטעה —.15 —.10
 ג׳ודיידה —.15 —.10 —.5 —.25 —.25

 ג׳ורדיה (ערג אלעראמשה) —.5 —.3 —.2

 אד־דחי —.15 —.10 —.20 —.20

 דייר אלאסד —.150 —.50 —.25 —.500 —.200 —.10

 דייר חנא —.20 —.10 —.30 —.30 0.50
 ואדי חמאם —.35 —.25 —.5

 זלפה —.30 —.15
 טובא —.15

 כאבול —.30 —.15 —.10 —.20 —.20

כב אבו אלהייג׳א —.15 —.10 —.30 —.30  כו

 1 ס״ח 26, תש״ט, «מ׳ 287.

 2 >ךח 337, תשכ״א, עמי 100.

 פמכות להטיל י
 ולגבות ; .

 ארנונה

 מקרונות
 להטלת
 ארנונה

 ושיעורה

 מועדי תשליט
 הארנונה
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 לגל
 בהמה

 , לכל
 מכונית

 או טרקטור

 לכל חנות,
 בית קפה
 או 8סק

 לכל
 אוהל

 לכל
 צריף

 לכל חדר
 מסוג
 אחר

 יכל חדר
 המקורה

 ש0 הכפר בטוו

ל י ר ו ת  ח ס כ ו ם ב

 ש0 הכפר

ר מיצר —.8 —.5 —.5 —.5 —.30 —.30 —•1 ס  כ

 מוצמוץ —.40 —.20 —.50 —.50

 מועאויה —.10 —.5 —.10

 מושיירפה —.20 —.10 —.10

 נייו —.40 —.20 —.20 —.20 —.40 —.30 —.2

 סאלם —.50 —.10 —.50 —.5

 עארה —.5 —.2 —.9 —.15 —.5

 עוזייר —10 —.5

 עיילבון —15 —.10 —.10

 עיילוט —.10 —.5 —.5 —.20 —.20

 עין אס־סהלה —.5 —.5

 עכברה —.30 —.20 —.20

 ערב אלג׳ואמיס —.5 —.3

 ערב אלגריםאת —.5 —3 י

ג אלהייב אבו ציאח —.4 —.4 —.2 ר  ע

 ערב אלהייב בטוף —.10 —.5 —.5

 ערב אלזובידאת —.15 —.10 —.10 —.15

 ערב אלחג׳אג׳רה —.25 —15 —.15 —.15

 ערב אלחוג׳ייראת דהרה —.6 —.5 —.5

 ערב אלחילף —.5 —.3 —.3

 ערב אלכעאביה —.10 —.8 —.8 —.25 —.12

 ערב אלמזאריב —.20 —.10 —.8

 ערב אלםואעד (שויכי וזמריה) —.15 —.10 —.8

 ערב אלםעאידה אומ־אלגנם —15 —.10 —.15 —.20

 ערב אלםעאידה מנשית זבדה —.30 —.20

 ערב צובייח (ערב אלשיבלי) —.15 —.10

 ערב אלעזאומה —.10

 רומאנה —.10 —.5

 שעב —.10 —.5 —.6

 תראבין —.10

ן ו ל ל א א ג  ה׳ באדר תשל״ב (20 בפברואר 1972) י
) שר החינוך והתרבות ד 3 5 0  >חמ 3
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 חוק גמלאות לנושאי משרה בישויות השלטון,

 תשכ״ע- 969 ן

ריהם ת ולשאי ס נ כ י ה ר ב ח ת ל ו א ל מ ר ג ב ד ה ב ט ל ח  ה

 ; בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון,
 תשכ״ט—1969 מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

 1. במקום סעיף 26 להחלטת ועדת הכנסת בענין גמלאות לחברי הכנסת ולשאיריהמ, החלפה
י 18 י ע !  תשכ״ט—1968 2 (להלן — החלטה העיקרית), יבוא: ־

 26. (א) מקצבה של זכאי שיש לו הכנסה מקצבה המשתלמת לו
פ של ] מאוצר המדינה שלא לפי החלטה זו, או מקופה שנקבעה כקופה ציבורית  ל״אי
* לענין סעיף 28 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955 3 .— י ח א ה ־ * ? 

 למעט קצבאות המשתלמות על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 תשכ״ח—1968 4 (להלן — חוק הביטוח) — יופחת כל סכום שבו עולה .

 הקצבה לפי החלטה זו בצירוף הקצבה האמורה על 70% מהמשכורת
 הגבוהה ׳ביותר המשמשת בסיס לחישוב אחת הקצבאות.

 (ב) מקצבתו של זכאי לפי סעיף קטן (א), הזכאי גם לקצבה
 על־פי חוק הביטוח, יופחת הסכום שבו עולה סך־כל הקצבאות שחבר

 י הכנסת זכאי להן לפי סעיף קטן (א) ביחד עם קצבת הביטוח על 80% :
 מהמשכורת הגבוהה ביותר׳ המשמשת בסיס לחישוב אחת הקצבאות
 ובלבד שלא יופחת סכום העולה על הקצבה המשתלמת ליחיד על פי

 חוק הביטוח.״

 2. בסעיף 32 להחלטה העיקרית, במקום ״60%״ יבוא ״70%״. ,

 3. : (א) תחילתו של סעיף 1 להחלטה זו ביום ו׳ בניסן תשל״א (1 באפריל 1971), תחילה
 ואולם בתקופה שבין התאריך האמור לבין יום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972) יראו

 כאילו נאמר בסעיף 26(ב) ״75%״ במקום ״80%״.

 (ב) תחילתו של סעיף 2 להחלטה זו ביום י״ד בטבת תשל״ב (1 בינואר 1972).

 4. להחלטה זו ייקרא ״החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי השפ
 הכנסת ושאיריהם) (תיקון), תשל״ב—1972״.

י ב ע ר ש ־ ו ה י ע ש ל י א ר ש  י
 יושב־ראש ועדת הכנסת

 ט״ו באדר תשל״ב (1 במרס 1972)
 (חמ 78750)

 זל״א, עמ* 640.
ןס״ח תשכ״ט, עמ׳ 98. 1 

 2 :ק״ת תש״ל, עמי 33; ת7

 3 ;ס״ח תשט״ו, «מ׳ 135.

 4 ם״ח תשכ״ח, עמ׳ 108.
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 פקודת הסמכויות כענין היכוא, היצוא והמכס (הגנה), 1939

 צו מתן רשיונות יבוא, 1939

י לטל מר פי חו ם ו לי י לבו ן רשיון יבוא כלל קו  תי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לצו מתן רשיונות יבוא, 1939 !, אני מתקיז את רשיון

 היבוא הכללי(בולים וחומר פילטלי), תשכ״ה—21964, כך:

 1. בסעיף 1, במקום ״30 לירות״ יבוא — ״40 לירות״.

 2. לתיקון זה ייקרא ״רשיון יבוא כללי (בולים וחומר פילטלי) (תיקון), תשל״ב—
 1972״.

 י״ב באדר תשל״ב (27 בפברואר 1972)
ן ו ש ר ש ו כ חמ52»7) ב  ג

 רשות מוסמכת

 1 ע״ר 1939, תום׳ 2 מס׳ 968, עמ׳ 1201.

 2 ק״ת תשכ״ח, עמ׳ 621.

ן טעות ו ק  תי

 בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מכסימליים לקמח חיטה), תשל״ב־

 1972, שפורסם בקובץ התקנות 2809, תשל׳יב, עמ׳ 668, בסעיף 2 —

 במקום הקטע

 ״קמח לבן 355

 קמח כהה (אחיד) 380״

 צ״ל ״קמח לבן 380

 קמח כהה (אחיד) 355"

 י״ד באדר תשל״ב (29 בפברואר 1972)
ר י פ ס ס ח נ  (חמ 40142ל) פ

 שר המסחר והתעשיה
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 מדור לשלטון מקומי

 פקודת העיריות

ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ד ב ו ד ש א ק עזר ל ו  ח

, מתקינה מועצת 1  1 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות
 עירית אשדוד חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —

 ״אבזרים״ — ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מכלי שטיפה, מסננים, תעלות, סכרים
 ותאי בקרה, מקטיני לחץ, מכסאות, מצמרות, קשתות, הסתעפויות ברכיים, נפילים

 וחלקים אחרים שמשתמשים בהם לסידור מערכת הספקת מים;

 ״מד מים״ — מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים
 המסופקים לנכס;

 m ״העירית״ — עירית אשדוד; • י

 ^ ״ראש העירית״ — לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה;

 ״המנהל׳•׳ — מנהל מפעל המים של העידיה, לרבות אדם אחר שמינתה אותו העידית לענין

 חוק עזר זה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם;

 ״מפעל המים״ — באר, בריכה, מעין, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע,
 משאבה וכן כל מבנה, מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת

 מים, לאגירתם, לתעברתם, להספקתם או להםדרתם, למעט רשת פרטית;
 ״נכס״ — בנין, קרקע תפוסה, אדמת בנין או אדמה חקלאית, כמשמעותם בסעיף 269

 לפקודה;
 ״צרכי בית״ — תצרוכת בני אדם, כביסה במשק בית, שטיפה וניקוי של בית מגורים או
 י משרד, בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן, למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית

;  לפי סעיף 16 לפקודת העיריות (אספקת מים), 1936 2
 ״צרכן״ — אדם המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה!

 ״רשת פרטית״ — אבזר, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור וכן
 כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המיועד לשמש לאספקת מים

 לנכס, למעט מד־מים;
 á ״נפח בנין״ — החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות הבנין והשטח העליון של

ן שגגו  i רצפת קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובמי
ן העליונה, ואם אין לו תקרה — משטחו  משופע — צדה התחתון של תקרת המי
 התחתון של הגג! ואם אין בבנין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג — החלל התפוס
 על ידי הבנין או על ידי החלק האמור; ואם הגג אינו נשען על קירות — החלל שבין

 הגג והרצפה שמתחתיו;
ן לפי מידותיו החיצוניות, כולל יציעים, מרפסות י מ  ״שטח בנין״ — שטח כל הרצפות ב

 וגזוזטראות;

 ״צרכי עסק״ — צרכי ייצור או עיסוק בסחורה או משרד.

:דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197. 1 

 2 ע״ר 1936, תוס׳ 1, עמ׳ 1.
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 2. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש
 לא ייעשו אלא בידי המנהל.

 (ב) בעל נכס או המחזיק בו הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת
 החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה

 הרשת.

 (ג) בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלם
 המבקש למועצה מראש:

 (1) אגרה כשיעור שנקבע בתוספת, וכן
 (2) הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

 (ד) בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש למועצה מראש הוצאות לפי חשבון
 שהגיש המנהל.

 י«» »יטי» 3. (א) לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא
 יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא

 לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 (ב) לא יתקין אדם ולא יניח אבזרים בתחום העיריה מתוך כוונה לספק, להעביר
 או למכור מים לכל אדם בתחומה או מחוצה לו, אלא לפי היתר בכתב מאת מועצת העיריה.

 (ג) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת
 או תכנית השינוי או התיקון, הכל לפי הענין; בעד ההיתר, סרט להיתר להתקנת רשת

 פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ד) התקנת רשת פרטית, שינויה או תיקונה ייעשו בידי בעל הנכס ועל חשבונו.

 (ה) רשת פרטית תוחזק במצב תקין בידי הצרכן ועל חשבונו, להנחת דעתו של
 המנהל.

 (ו) בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של
 הרשת הפרטית, כולה או מקצתה, שהותקנה בנכס, והמנהל ימלא בקשה זו; בעד בדיקה

 כאמור תשולם למועצה אגדה בשיעור שנקבע בתוספת.•

 (ז) לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה, אלא
 באבזרים שהמנהל קבע או אישר את מידותיהם וטיבם.

 (ח) המנהל רשאי להורות על החלפת האבזרים שקבע כאמור בסעיף קטן (ז)
 באבזרים אחרים; הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם
 האבזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנע •את פעולתו התקינה של מד־מים או

 אבזר או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.

 4. (א) בעל נכס — פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים—
 הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות

 בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ב) אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף 3(ג).

 (ג) בעל נכס, שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים, שהגיש בקשה
 להגדלת נפח הבנין או השטח של הבנין או לבניית בנין חדש, ישלם בעת מתן ההיתר

, אגרת הנחת צינורות.  לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה—1965 3

 3 ס״ח תשכ״דו, עמ׳ 307.
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 (ד) בעל נכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל המים או בעל נכס
 המבקש לחבר רשת פרטית למפעל המים אשר צרך או מבקש לצרוד מים למעלה
 מכמות פטורה מתוספת אגרה או למעלה מהכמות המקסימלית, ישלם תוספת אגרה חד־
 פעמית לכל מ״ק מים שבו עלתה התצרוכת בפועל או התצרוכת המבוקשת בשנה פלונית.
 על הכמות הפטורה מתוספת אגרה או על ,הכמות המקסימלית׳ הכל לפי הענין, בשיעור

 שנקבע בתוספת; בסעיף קטן זה —

 ״כמות פטורה מתוספת אגרה״ — באזור תעשיה — 600 מ״ק מים לדונם
 לשנה, באזור מלאכה ותעשיה זעירה — 1,200 מ׳יק לדונם לשנה!

 ״כמות ׳מקסימלית״ — הכמות הפטורה מתוספת אגרה יחד עם הכמות
 שבעדה'שולמה בעבר תוספת אגרה.

 .(ה) מועצת העידית רשאית להעניק הנחות מאגרה לפי סעיף זה, למפעלים
 ומבנים, בעלי אופי מיוחד. - 1

 5. : (א) ה&נהל רשאי להתקין מד־מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים,
 וגנשעת הצורר רשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו.

 (ב) מד־המים הוא רכוש העיריה.
 (ג) לא יותקן מד־מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא: יוסר אלא בידי

 המנהל.
 (ד) צרכן ישלמ לעיריהאגרת מד־מים ואגרת התקנת מד־מים בשיעורים שנקבעו

 בתוספת.

 (ה) במקום תשלום אגרת מד־מים, צרכן דשאי להביא למנהל תוך 30 יום מיום
 פרסום חוק עזר זה ברשומות מד־מים מהדגם שאישר המנהל ולבקשו להתקינו ברשתו

 הפרטית.
- (ו) הביא צרכן מד־מים לפי סעיף קטן (ה), ישלם לעיריה אגרת התקגת מד־מים

 בלבד.
 (ז) היה מד־המים. כאמור בסעיף קטן (ה) מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן,

 יהא פטור גם מאגרת התקנת מד־מיק.
 (ח) בעד שימוש זמני במד־מים ישלם המבקש לעיריה מראש אגרת שימוש

 במד־מים בשיעור שנקבע בתוספת.
 (ט) צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד־מים או לאבדנו, זולת אם נגרם

 הנזק באשמתו של אחד מעובדי העיריה בעת מילוי תפקידו.
 ; ,(י) צרכן שיש לו יסוד לחשוש ,שמד־המים אינו פועל כהלכה רשאי לדרוש
 שמד־מים ייבדק בידי המנהל; בעד בדיקת מד־מים כאמור, ישלם הצרכן לעיריה מראש
 אגרת בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת; האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד־המים

 היה פגום.

 6. (א) בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן לעיריה אגרת מים
 בשיעור שנקבע בתוספת לפי כמות המים שנרשמה •על ידי מד־המים׳ ובלבד שלא תפחת
 מהשיעור המינימלי שנקבע בתוספת; האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שהיו הסטיות
 במדידות על־ידי מד־המים מעל למותר לפי הוראות תקנות מדידת מים (הוראות בדבר

 התקנת מדי־מים, תיקונם ובדיקתם ובדבר בתי מלאכה ומבדקות), תשכ״ה—1964 *.

 * ק״ת 1645, תשב״ה, עמי 333; ק״ת 1869, תשב״ו, עמ׳ 1746.
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 (ב) מצא המנהל כי מד־המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת או שהוצא
 . לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת מהרשת, רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן
 בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שני החדשים שקדמו
 לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה, או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה

 בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.

 (ג) מצא המנהל כי מד־המים אינו מדייק ברישום כמות המים, רשאי הוא לפי
 מיטב הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שמד־המים רשם אותה,

 בתוספת איו בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.

 (ד) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל מיזמתו
 הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להורות על חלוקת האגרות או כל תשלום אחר
 המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים, באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגרות
 והתשלומים האמורים בהתאם ליחס שבין החדרים המוחזקים בידו ובין המספר הכולל
 של החדרים שמד־המים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו
 בתוספת; כן רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי

 הסכם בכתב של כל הצרכנים.

 (ה) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק על ידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו
 מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים, רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד
 מהצרכנים בכמות המים, שנרשמה על ידי מד־המים, ואגדת המים תשולם מאת כל צרכן

 כזה בהתאם לכך, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המינימליים שנקבעו בתוספת.

 (ו) משמש מד־מים אחד נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה
 ברשת הפרטית בחלק המוחזק בידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך
 את כמות המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם מאת אותו צרכן או אותם צרכנים.

 (ז) הורכבו מדי־מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד־מים כללי לכל הנכם והיה
 הפרש ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת י אם הגיעו כל

 הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחרת•

פ 7. (א) העידיה רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד  אספקת«י

ה לאספקת מים ולקבוע בו תנאים. , י י ח ־  י

 (ב) היתד, סתירה בין תנאי החוזה האמור ובין הוראות חוק עזר זה, יחולו תנאי
 החוזה.

 8. באישור מועצת העיריה רשאי ראש העיריה לחייב צרכן להפקיד בקופת העיריה
 פקדון כפי שיקבע, להבטחת תשלום אגרות מים או אגרות מד־מים למיניהם לפי חוק
 עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד־המים או קלקולו ולגבות מתוכו — בלי לפגוע בדרכי

 גביה אחרות — כל סכום המגיע מאת הצרכן כאגרה או כדמי נזק כאמור.

 מועי ה״שלימ 9. אגרת מים ותשלומים אחרים ישולמו תוך ארבעה עשר יום מיום מסירת הדרישה

 לכך בכתב מאת העידיה.

 אישור ־־*ם 10, נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, יכריע המנהל

מ באישור בכתב; אישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך. י א ! ״ 5 י  ה
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 11. (א) צרכן שלא סילק במועד הקבוע: את הסכומים שהוא חייב בהס לפי חוק
 עזר זה, או שבזבז מים, השתמש בהם לרעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת, או שפגע

 במד־מיס, רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

 (ב) לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, כתום חמישה ימים מיום מסירת
 ההתראה׳ לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן

 ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

 (ג) רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף 2 או שחיבורה חודש
 בניגוד לסעיף 16, רשאי המנהל בכל עת לנתק'את החיבור.

, לא יחודש אלא לאחר תשלום ( ג )  .(ד) חיבור שנותק לפי סעיף קטן (ב) או י
 כל ;הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי
 למנוע פגיעה במים או במד־מים כאמור, הכל לפי הענין; בעד חידוש חיבור שנותק

י סעיף קטן (ב), תשולם אגרת חידוש חיבור בשיעור שנקבע בתוספת.  לפ

 12. : (א) בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף. בתיקונים במפעל המים או ברשת
 הפרטית, רשאי המנהל, במידת הצורר, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים כולה

 או מקצתה.

 (ב) העזימוש בסמכויות לפי סעיף קטן (א) אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות
 והתשלומים האחרים שהוא חייב לפי חוק עזר זה.

 (ג) :י חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף
 קטן: (א), חייב המנהל, לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק, ללא תשלום.

 13. (א) המנהל או כל מי שהוא הרשהו רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 08.00
 ל־7.00נ, ובשעת חירום בכל עת סבירה, על מנת —

 (1) להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד־מים,
 צינור או אבזרים, או כיוצא בהם, או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות

 נחוץ לעשותו;

 (2) לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה
 אחרת במים או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן;

 (3) למסור כל חשבון או לגבות כלי אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה;

 (4) לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיפים
 11 או 12;

 (5) לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה;
 (6) לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

 (ב) לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהוא הרשהו מהשתמש בסמכויותיו
.  לפי סעיף קטן(א)

 14. (א) לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו.

 (ב) לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו
 אלא לצרכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.

 (ג) לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אוויר אלא לפי היתר מאת י המנהל
 ובהתאם לתנאי ההיתר.
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 (ד) לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס
 לתוכו בעליחיים או חפץ ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה

 באספקת המים.

 (ה) לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים, מי שופכין,
 מי תעשיה כימית או כיוצא בזת.

 (ו) לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה, ערבול, או כיוצא בזה, אלא
 ברשות המנהל.

 (ז) לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש
 במים שברשותו לצרכי השקאה אלא בשעות שקבע אות? המנהל בהודעה שפורסמה

 בתחום העיריה.

 (ח) לא ישתמש אדם במים המיועדים להשקאה לצרכים אחרים.

 (ט) לא יפתח אדם ולא יסגור, שלא כדין, כל אבזר השייך למפעל המים.

 (י) לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.

 (יא) לא יפתח אדם — פרט לעובד עיריה במילוי תפקידו — ברז המיועד
 להשקאת נטיעות ציבוריות.

 (יב) לא יפגע אדם במפעל מים ולא יעשה בו כל דבר העלול להפריע, למנוע,
 להפסיק או להטות את אספקת המים הסדירה.

 (יג) לא יעמוד אדם ולא יטפס על בריכה, ברז ציבורי או כל מיתקן אחר של מים.

 15. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחד, פרט לאדם שנותקה,
 עוכבה או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 16. (א) חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא
 לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 (ב) חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף
 קטן(א) רואים כאילו חידש אותו הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

 מכידון מים
 והעברתם

 חידוש חיבור
 שנותק

 17. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק
 סביר ממפעל המים.

 18. (א) ראש העיריה רשאי לחייב בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או
 בעל חלק ממנה, או כל בעל או מחזיק של נכס, לתקן או לסלק, תוך זמן שנקבע בדרישה,

 כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.

 (ב) מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

 (ג) לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש העיריה כאמור בסעיף קטן (א),
 רשאית העיריה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

 19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם
 נמסרו לידי האדם שאליו הם מכוונים, או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים
 או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר העובד

 שמירח ב9ני
 זיהום

 דרישת
 תיקונים

 מפירת הודעות
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 או המועסק שם, או נשלחו.בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום:
 מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור,
 תהא המסירה כדין אם הוצגו במקום בולט באחד המקומות האמורים, או על הנכס שבו
 הם דנים, או נתפרסמו בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה, שאחד מהם לפחות

 הוא בשפה העברית.

 20. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף עשרים לירות בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי

 הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה.

 21. חוק עזר לאשדוד (אספקת מים), תשכ״ח—1968 5 — בטל.

 22. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (אספקת מים), תשל״ב—1972״.

 ח1ספת
 האגרה ביירות

 1. : אגרת חיבור:רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1))

 (א) לכל יחידת דיור או משרד 50

 לכל יחידת מלאכה, עסק או מלון 75

 לכל יחידת תעשיה 250

 (ב) הרחבת חיבור, לפי דרישת הצרכן —
 עד ״2 50

 למעלה מ־״2 90

 (ג) פירוק החיבור או התקנה מחדש, לפי דרישת הצרכן 30

 2. אגדה בעד היתר לשינויה או להםרתה של רשת פרטית

 סעיף 3(ג)) 10

 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)) 20

 4. בפריט זה — .
 ״אזור מגורים א׳״, ״אזור מגורים א׳ 1״, ״אזור מגורים ב׳״, ״אזור מגורים ג׳״,
 ״אזור מגורים. מיוחד״, ״אזור מגורים ד׳״, ״אזור מסחרי ויחידה מסחרית״,
 ״אזור בנינים ציבוריים, למעט מוסדות תרבות, חינוך ודת שהם נכסי עירית
 אשדוד״, ״אזור לפיתוח שפת הים״, ״אזור מלאכה ותעשיה זעירה״, ״אזור
 תעשיה״ ו־״מגרשים מיוחדים למבנים מיוחדים״ — כמשמעותם בתכניות בנין
 ערים מפורטות המאושרות בידי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הדרום,

 בתחום עירית אשדוד, כפי שהן בתוקף ביום הטלת האגרה.

 י• ק״ת 2175, .חשה׳׳ח, עמי 727.

 קובץ׳התקנות 2821, א׳ בניסן תשי״ב, 16.34972



 לכל מ״ר של לכל מ״ר של
 קרקע, כולל בנין או תוספת
 קרקע י שעליה לבנין קיים, בכל

 עומד הבנין קומותיו לפי
 מידות חוץ

: ( ( ץג  (א) אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו

 אזור מגורים א׳ 0.50 3.20
 אזור מגורים א׳ 1 0.50 3.20
 אזור מגורים ב׳ —.1 3.20
 אזור מגורים ג׳ 1.20 3.20
 אזור מגורים מיוחד 1.50 3.20
 אזור מסחרי ויחידה מסחרית 1.50 4.00

 אזור בנינים ציבוריים למעט מוסדות תרבות,
 חינוך ודת שהם נכסי עירית. אשדוד 0.50 4.00
 אזור לפיתוח שפת הים פטור 4.00
 אזור מלאכה ותעשיה זעירה 2.20 פטור
 אזור תעשיה י 1.10 פטור

 מגרשים מיוחדים למבנים מיוחדים 1.50 פטור

 האגרה בלירות

1.27 

 כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

 כשיש מיתקן
 מוכן להתקנת

 מד־מים

 סעיף 4(ד):
 לכל מ״ק

 (ב)

 האגרות בלירות

120 
180 
240 
300 
400 

60 
90 

150 
200 
300 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

 אגרת מד־מים (סעיף 5(ד):
 מד־מים שקטרו —

ן  אינו עולה על ״
ן ואינו עולה על ״1  עולה על ״

1V עולה על ״1 ואינו עולה על 
 עולה על ״!1 ואינו עולה על ״2

 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3
 עולה על ״3

 האגרה
 המינימלית

 האגרה בלירות בלירות

5 
10 
20 

: ( ח)  אגרת שימוש במד־מים זמני (סעיף 5(
 מד־מים שקטרו —

 אינו עולה על ״ן 1.50
ן ואינו עולה על ״1$ 2.50  עולה על ״
 עולה על ״15 5

 אגרת בדיקת.מד־מים', כולל דמי הפירוק, הובלה
 והתקנה מחדש (סעיף 5(י)) 15

.7 
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 האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

 8. אגרת מיס (סעיף 6) — לחודש י "י

 (1) לשימושי ביתי —
 ל־10 מ״ק הראשונים 40 1.20

 ל־6 מ״ק נוספים או חלק מהם 65

 מעל 16 מ״ק 90

 (2) לגינות נוי מעובדות —

 (א) במקום שיש אספקת מים במדידה
 נפרדת בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100 מ״ר

 או חלק מהם, ביז החדשים אפריל—נובמבר 20

 מעל להגבלה תיווסף הכמות לשימוש ביתי
 .לפי פסקה (א).

 :׳ י בבתים משותפים עם גינה משותפת התצ
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגינה.

 (ב) במקום שאין הספקת מים במדידה
 נפרדת — בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100
 מ״ד או חלק מהם, בין החדשים אפריל—

 נובמבר, מעל ל־10 מ״ק 20

 מעל להגבלה תיווסף הכמות לשימוש ביתי
 לפי פסקה (א).

 (3) לבתי מלאכה׳ לבתי עסק ולכל שימוש אחר
 שלא פורט. במקום אחר בתוספת זו 50 4

 (4) לתעשיה —

 בגבולות הכמות המוקצבת ברשיון

 ההפקה של העיריה 25 5

 מעל הכמות המוקצבת 50

 (5) לחנויות דגים, בגבולות הכמות המוקצבת 30

 (6) לבריכות שחיה ולבתי מרחץ 30

 (7) למוסדות ציבור 30

 (8) לבניה 60 6

 (9) לנמל או לכל אדם מחוץ לתחום העיריה 50

 (10) לבתי מלון או לפנםיונים 30 5

 9. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה הגרים יחד עמו בדירה
 (פרט לדירה בבנין חד־משפחתי מבניה קשה שאינו שיכון עולים ששטחה
 עולה על 70 מ״ר) יהיה זכאי לזיכוי שנתי כאמור להלן בתנאי שהצריכה
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 הממוצעת לחודש כתקופה אליה מתיחס הזיכוי עלתה על 10 מ״ק ובתנאי
 שהמנהל אישר את בקשתו שהוגשה בכתב:

 האגרות בלירות

15 

 סיכום הזיכוי
 השנתי בלירות

12 
18 
24 
30 
36 
42 

 מספר בני המשפחה

6 
7 
8 
9 

10 
 11 ויותר

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים.

 10. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד))

ר ק ל י י צ ב  צ
 ראש עירית אשדוד

 גתאשר.
 ח׳ באדר תשל״ב (23 בפברואר 1972)

 (חמ 81154)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות

ת אישור ד ו ע ת ת ר ג ן בדבר א ו ל ק ש א ק עזר ל ו  ח

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות מתקינה מועצת עידית
 אשקלון חוק עזר זה:

,  1, במקום התוספת לחוק עזר לאשקלון (אגרת תעודת אישור), תשכ״ז—1966 2
 יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 3)

 האגרה בלירות
 א. תעודה —

 1. בענין הנוגע למקרקעין, לבנינים או לירושות, פרט לרישום

 דירה בבית בן מספר דירות 15

 2. בענין הנוגע לרישום דירה בבית בן מספר דירות 10

 3. בכל ענין אחר 5

 ב. העתק תעודה 3"

 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.
 ק״ת 1944, חשכ׳׳ז, עמ׳ 143.
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 2; |' לחוק עזר זוז ייקרא:״חוק. עזר לאשקלון(אגרת תעודת אישור) (תיקון), תשל״ב—
 1972״.

ן י ד פ ל ב ה א  ז
 ממלא מקום ראש עירית אשקלון

 נתאשר.
 כ״ב בשבט תשל״ב (7 בפברואר 1972)

 (חמ 81080)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 פקודת העיריות

 פקודת התענודה

ב וחנייתו כ ת ר ד מ ע ן בדבר ה ו ל ק ש א ק עזר ל ו  ח

, 2 , וסעיף 77 לפקודת התעבורה 1  : בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות
 מתקינה מועצת עירית אשקלון חוק עזר זה:

,  1. במקום התוספת לחוק עזר לאשקלון (העמדת רכב וחנייתו), תשכ״ב—1962 3
 יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 11(א))

 שיעורי אגרת הסדר — ליום, משעה 05.00 עד 23.00, או לחלק ממנו:
 סוג הרכב . האגרה בלירות

 : אוטובוס 5

 'משאית 3.50

 ג׳יפ,טנדר,מכונית נוסעים פרטית או טרקטור. עם גרר 2

 קטנוע, אופנוע או טרקטור ללא גרר 0.75

 אופניים או תלת־אופן 0.25״

 2. : לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), תשל״ב—

 1972״.

י ב י ד א ה י ב ח  נתאשר. ר
 כ״ד בשבט תשל׳יב (9 בפברואר 1972) י ראש עירית אשקלון

 (חמ 884005)

 אני מסכים.
ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדעת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.

 ? ק״ת 1343, תשכ״נ, עמ׳ 2334.
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הישויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-962ז

ר ביוב ב ד ר ליהוד ב ק עז ו  ח

, וחוק הרשויות 1  בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה המקומית יהוד חוק עזר זה:  המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

, בסעיף 4, סעיף קטן (ג) — בטל.  1. בחוק עזר ליהוד (ביוב), תשכ״ד—31964

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליהוד (ביוב) (תיקון מס׳ 2), תשל״ב־י-1972״.

 גתאשר.
 כ״ב בשבט תשל״ב (7 בפברואר 1972)

 (דומ 831307)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ס״ח 376, תשכ״ב, «מ׳ 96.

 3 ק״ת 1545, תשכ״ד, עמ׳ 797.

 פקודת המועצות המקומיות

ם י ת מ ק פ ס ע בדבר א ר ק ־ ר פ כ ק עזר ל ו  ח

, מתקינה 1  בתוקף׳ סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות

 המועצה המקומית כפר־קרע חוק עזר זד-:

, במקום פריט 7  1. בתוספת לחוק העזר לכפר־קרע (אספקת מים), תשכ״ח-1968 2

 יבוא:
 האגרה

״ המינימלית י 1 ״ " " 
ת בלירות י י י ג א  ב

 ״7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —

 (1) לשימוש ביתי —
 ל־10 מ״ק ראשונים

 ל־6 מ״ק נוספים
 לכל מ״ק נוסף

 (2) לגינות מעובדות — .
 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת
 אינו פחות מ־100 מ״ר, בהגבלה של 7.5
 מ״ק לכל 100 מ״ר, בין החדשים אפריל

 ונובמבר, מעל 10 מ״ק

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 ל,״ת 2284, תשכ׳׳ח, עמ׳ 2362.

ה כ ו ת ה ח י ד ע  ס
 ראש המועצה המקומית יהוד

1.20 40 
65 
90 
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 האגרה
 המינימלית

 בלירות

 האגרה למ״ק
 באגורות

3.50 

6.50 

4.50 

3.50 

 (ב) במקום: שיש אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל

 100 מ״ר, בי? החדשים אפריל ונובמבר 35

 מעל להגבלה בסעיפי משנה (א) ו־(ב) תיווסף
 הכמות לפריט 7(1).

 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצ
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגיגה.

 (3) למוסדות 50

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 50

 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר

 בתוספת זו 100

 (6) לתעשיה —

 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 35

 מעל הכמות המוקצבת 65

 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה

 של המועצה 65

 (7) לבניה 90

 (8) לחנויות דגים, בגבולות הכמות המוקצבת 35
 (9) לחקלאות, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 25

 מעל הכמות המוקצבת 50

 האגדה בלירות

 8. אגרת חידוש החיבור (סעיף 11(ד)) 15״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־קרע (אספקת מים) (תיקון), תשל״ב—1972״.

א י ח ה י ל ל א ד ב ד ע מ ח  א
 ראש המועצה המקומית כפר־קרע

 : נתאשר.
 ט״ו בשבט תשל״ב (31 בינואר 1972)

 (ח מ 83508)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 קובץ התקנות 2821, א׳ בניסן תשל״ב, 16.3.1972



 פקודת המועצות המקומיות

ם י ת מ ק פ ס ר א ב ד ה ב י מ ח נ מ ק עזר ל ו  ח

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות נ

 המועצה המקומית מנחמיה חוק עזר זה:

, במקום פריט 7 יבוא:  1. בתוספת לחוק עזר למנחמיה (אספקת מים), תשכ״ח—1967 2

 האגרה
 האגרה למ״ק המינימלית

 באגורות בלירות

 ״7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —

 (1) לשימוש ביתי —

 ל־10 מ״ק ראשונים 20 0.60

 ל ־6 מ״ק נוספים 25

 לכל מ״ק נוסף 35

 (2) למוסדות 20

 (3) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר

 בתוספת זו 35 3.50

 (4) לבניה 50 2.50״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנחמיה (אספקת מים) (תיקון), תשל״ב—1972״.

א ט י ל ׳ ש  נתאשר. ב
 כ״ב בשבט תשל״ב (7 בפברואר 1972) ראש המועצה המקומית מנחמיה

 (חמ 83987)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 י שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 ק״ת 2127, תשכ״ח, עמ׳ 154.

 קובץ התקנות 2821, א׳ בניסן תשל״ב, 16.3.1972



 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לנתיבות בדבר ניקוי מגרשים וחצרות

, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המועצה המקומית נתיבות חוק עזר זה:׳

ה _ הנייייז ר ז ז ק ע ן ח , ב ! 

 ״נכס״ — בנין או מגרש;

 ״בעלי׳ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
 נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא ־כוח, בין שהוא הבעל הרשום
 של הנכס ובין שאינו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר״משנה ששכר נכס לתקופה

; ים  של למעלה משלוש שנ

 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם
 הגר בבית מלון או בפנסיון;

 ״בנין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן, ביטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות כל
 יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בגין או כל
 דבר המחובר אליו או כל כותל, סוללה, סייג, גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים
 או מכוונים להקיף או לתחום קרקע כלשהי וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בה
 או שמחזיקים בה יחד עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה;

 ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על מחוז הדרום, כעל שטח
 כנוי לעגין חוק עזר זה;

 ״מגרש״ — קרקע פגייה בשטח בנוי ־,

 ״המועצה״ — המועצה המקומית נתיבות;

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

 חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידיי המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה, לרבות אדם

 שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל מגרש לנקות את דיישת לניקוי
 המגרש, ומאת בעל בנין או המחזיק בו, לנקות את החצר.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה
 שבה יש לבצעו.

 3. בעל נכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף 2, חייב למלא אחריה. ווו«הל«לא
 אחדי הדודעה

 4. לא מילא; בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3 נימי על ייי
ה נ ( ! ׳ י מ  או .ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית ה

 המועצה לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.
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 »י» ניהיי 5. (א) אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי'!?מועצה' תהיה' בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ב) האגרה בעד ניקוי מגרש תשולם על ידי בעל המגרש,. ואילו האגרה בעד
 ניקוי חצר תשולם בשיעור של % על ידי בעל הבנין ובשיעור ן על ידי המחזיקים בו,
 שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים על ידיהם! לצרכי החלוקה האמורה

 יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרים.

 אי«יי 6. (א) המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש או חצר כדי

 לברר את מצב הנקיון ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף 2.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 קטן (א).

ייי* 7. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא 8 8 

 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו, או במקום עסקו
 הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה
 כדין אם הוצגה.ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה
 •או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה

 העברית.

ס 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לירות. י ש נ  ט

,  יי׳*5 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתיבות (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות למינים)
 תשל״ב—1972״.

 תוספת

 (סעיף 5)

 1. בעד ניקוי מגרש או חצר ששטחם עד 500 מ״ר

 למעלה מ־500 מ״ר — לכל 500 מ״ר נוספים או חלק מהם

 אגרת ניקוי
 בלירות

\ 25 

15 

ו נ י נ ם ד ו ל  נתאשר. ש
 כ״ט בטבת תשל״ב (16 ביגואר 1972) ראש המועצה המקומית נתיבות

 (חמ 842015)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 814 קובץ התקנות 2821, א׳ בניסן תשל״ב, 16.3.1972



 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-962ן

ג מ ר ב ב ד ק עזר לנשר ב ו  ! ח

,׳ וחוק הרשויות ף 22 •לפקודת המועצות המקומיות1 י ע ס ; י פ  בתוקף סמכותה ל
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב—21962, מתקינה המועצה המקומית נשר חוק עזר זה:

, יבוא:  1, במקום התוספת לחוק עזר לנשר (ביוב), תשכ״ה—1964 3

 ״תוספת

 (סעיפים 2 ו־3)

 שיעור האגרה
 בלירות

 ביב ציבורי —

 לכל מ״ר של קרקע במגרש עם או בלי בנין קיים

 (כולל קרקע שעליה עומד בנין) 3

 לכל מ״ר של בניה או תוספת לבנין קיים 4״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנשר (ביוב) (תיקון), תשל״ב—1972״.

ט ו ק ר ח צ  נתאשד. י
 כ״ט בשבט תשל״ב (14 בפברואר 1972) ראש המועצה המקומית נשר

 (חמ 841700)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה,.עמ׳ 256.

 2 ס״ח 376, תשכ״ב, עמ׳ 96.

 3 ק״ת 1634, תשכ״ה, עמ׳ 155! ק״ת 2185, תשנ״ח, עמ׳ 858.

 קובץ התקנות 2821, א׳ בניסן תשליב, 16.3.1972



 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת התעבורה

 חוק עזר לסולם־ צור בדבר העמדת רכב וחנייתו

, וסעיף 77 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות
, מתקינה המועצה האזורית סולם־צור חוק עזר זה: 2  לפקודת התעבורה

 1. במקום התוספת לחוק עזר לסולם־צור (העמדת רכב והגייתו), תשכ״ב--1962*,
 יבוא:

 ״תוספת

(  (סעיף 11 (א)

 שיעורי אגדת הסדר ליום, משעה 05.00 עד 23.00, או לחלק ממנו:

 סוג הרכב האגרה בלירות

 אוטובוס 7.50

 משאית —.5

 ג׳יפ, טנדר או מכונית גוםעימ פרטית

 או טרקטור עם גרר —.3

 קטנוע, אופגוע או טרקטור ללא גרר —.1

 אופניים או תלת־אופן 0.35״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לסולם־צוד (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון),
 תשל״ב—1972״.

ן ל י ל א א ו מ  נתאשר. ש

 כ״ב בשבט תשל״ב (7 בפברואר 1972) ראש המועצה האזורית סולם־צור
 (חמ 844002)

 אני מסכים.
ס ר ן פ ו ע מ ג ש ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים שד התחבורה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדשי9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמ׳ 173.

 3 ק״ת תשכ״ב, עמ׳ 2632; ק״ת תש״ל, עמי 899.

ו תמל״ב, 16,3.1972 ס י  816 קובץ התקנות 2821, א׳ מ



 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים), 945ו

 חוק עזר לסולם״ צור בדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות •י, וסעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מם עסקים), 21945, מתקינה המועצה האזורית סולם־צור חוק עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר לסולם־צור (מס עסקים מקומי), תשכ״ה—1964 י• (להלן — תיקון החופפת
 חוק העזר העיקרי), בחלק אי, אחרי הפריט ״דיר עזים״ יבוא:

 ״הובלה במשאיות, לכל משאית

נות —  שכושר טעינתה המורשה בטו

 למעלה מ־3 עד 5 75

 למעלה מ־5 עד 8 100

 למעלה מ־8 עד 10 150

 למעלה מ־10 עד 15 200

 למעלה מ־15 250״.

 2 תחילתו של חול! עזר זה היא ביום ו׳ בניסן תשל״א (1 באפריל 1971). תחילה

 3, הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה הודאית«(!־י
 לשנת 1971/72 והוא ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות; אולם
 כל סכום ששולם לפי חוק העזר העיקרי בעד שנת 1971/72 יראו אותו כאילו שולם על

 חשבון המס לפי חוק עזר זה. י

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לםולם־צור (מס עסקים מקומי) (תיקון), תשל״ב— השם
 1972״.

ן ל י ל א א ו מ  נתאשר. י ש

 כ״ב בשבט תשל״ב (7 בפברואר 1972) ראש המועצה האזורית סולם־צור
 (חמ 84401)

ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ע״ר 1945, תום׳ 1 מס׳ 1436, עמי 115¡ ס״ח תשכ״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת 1645, תשכ״ח, עמי 360¡ ק״ת 2473, חש״ל, עמ׳ 378.
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 פקודת המועצות המקומיות

 פקודת הרשויות,המקומיות (מס1עמקיס), 1945

 חוק עזר לקרית־מוצקין גדבר מס עסקים

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות / וסעיף 3 לפקודת
, מתקינה המועצה המקומית קרית־מוצקין חוק  הרשויות המקומיות (מם.עסקים), 1945 2

 עזר זה:

 מיקמ , 1. בתוספת לחוק עזר לקריודמוצקין (מס. עסקים מקומי), תשכ״ג—1963 8 (להלן —

 חוק העזר העיקרי) — :

 (1) במקום הפריט ״קולנוע״ יבוא:
 ו ת הישיבה ב מו  ״קולנוע שמספר מקו

 עד 400 600

 מ־401 עד 600 1000

 מ־601 ומעלה 1400״¡

 (2) בסוף התוספת יבוא:
 ״סופרמרקט 3500

ת ואירועים 800 בו  אולמות לעריכת מסי

ת לממכר עופות שחוטים והלקי עוף באריזה, ו  חנ
 ירקות, פירות, שימורים ודגים קפואים . ן

 ששטחה —

 עד 50 מ״ר 240

 מ־51 מ״ר עד 75 מ״ר 500

 מעל 75 מ״ר 800

 ייצור קונסטרוקציות לגופי תאורה או ייצור

 והרכבה של גופי תאורה 1000״.

 מחייה 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ו׳ בניסן תשל״א (1 באפריל 1971).

י 3, הוראות סעיף 3 לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לפי חוק עזר זה י ! ג ע מ
מ  י א ד י  ה

 לשנת 1971/72 והוא ישולם תוך 30 יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כל
 סכום ששולם בעד שנת 1971/72 על פי חוק העזר העיקרי ייחשב כאילו שולם על חשבון

 המס לפי חוק עזר זה.

 ה«פ 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־מוצקין (מם עסקים מקומי) (תיקון),
 תשל״ב—1972״.

ן ש ו ׳ ג  מ
 ראש המועצה המקומית קדית־מוצקין

 נתאשר.
 כ״ב בשבט תשל״ב (7 בפברואר 1972)

 (חנן 85214)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256.

 2 ע״ר 1945, תוס׳ 1, עמ׳ 115! סייח תשכ״ז, עמ׳ 2.

 3 ק״ת תשכ״ג, עמ׳ 1281; תשכ״ז, עמ׳ 1682.

 818 קובץ התקנות 2821, א׳ בניס! תשל״ב, 16.3.1972



 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לראש• פינה בדבר אגרת תעודת אישור

, מתקינה המועצה 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות
 המקומית ראש־פינה חוק עזר זה:

,  1. במקום התוספת לחוק עזר לראש־פינה (אגרת תעודת אישור), תשכ״ה—1965 2
 יבוא:

 ״תוספת

 (סעיף 3)

 האגרה בלירות

 ,תעודת, אישור 2
 אישור בענין מקרקעין 4

 העתק תעודה 0.50״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראש־פינה (אגרת תעודת אישור) (תיקון)׳
 תשל״ב—1972״.

ץ י ב ו ק ש ר ן ה מ ר  נתאשר. ה
 כ״ב בשבט תשל״ב (7 בפברואר 1972) ראש המועצה המקומית ראש־פינה

 (חמ 85441)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 נ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ׳׳ה, עמ׳ 256.

 2 ה״ ק״ת 1710, תשכ׳׳ה, עמ׳ 1785.

 קובץ התקנות 2821, א׳ בניס! תשל״ב, 16.3.1972



, ירושלים  המחיר 96 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי




